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Termometr elektroniczny, MICROLIFE NC 150, 1 SZTUKA
 

Cena: 125,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CHDE POLSKA SP. S.A.

Opis produktu
 

Termometr elektroniczny, MICROLIFE NC 150, 1 SZTUKA

**Opis produktu:

Termometr Microlife jest urządzeniem wysokiej jakości wykorzystującym najnowsze technologie i przetestowanym pod kątem
zgodności z międzynarodowymi standardami. Dzięki wyjątkowej technologii termometr zapewnia zawsze precyzyjny i niezależny od
zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury. Urządzenie przeprowadza samosprawdzenie za każdym razem, kiedy je włączasz, żeby
zagwarantować precyzję pomiaru. Termometr Microlife przeznaczony jest do regularnych pomiarów temperatury ciała ludzkiego.
Innowacyjna technologia pomiarów przy użyciu promieni IR pozwala na pomiary bez dotykania mierzonego obiektu. To gwarantuje
bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund. Dzięki niepowtarzalnej budowie podzespołów oraz ulepszonemu czujnikowi na
podczerwień wyrób ten zapewnia bardzo dokładny oraz wiarygodny pomiar temperatury. Specjalny ergonomiczny kształt zapewnia
proste i łatwe użytkowanie. Termometr może być użytkowany nawet podczas snu dziecka, nie powodując jego przebudzenia. Czas
pomiaru temperatury jest krótki, dzięki czemu urządzenie jest szczególnie przyjazne dla dziecka.

**Wskazania:**

Do dokonywania pomiarów temperatury ciała.

**Zawartość opakowania:**

Termometr elektryczny
Plastikowe etui na termometr/
Instrukcja obsługi

**Specyfikacja techniczna:**

waga: 55 g (z bateriami), 51 g (bez baterii),
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wymiary: 140 x 39 x 42 mm,
typ: elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 150,
zakres pomiaru:
pomiar temp. ciała: 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F)
pomiar temp. obiektu: 0-100,0 °C (32-212,0 °F),
rozdzielczość: 0,1 °C / °F,
dokładność pomiaru:
w warunkach laboratoryjnych: ±0,2°C, 36,0 - 39,0°C (±0,4°F, 96,8 - 102,2°F),
wyświetlacz: Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry plus ikony specjalne,
akustyka: przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 krótki sygnał, zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał dźwiękowy (1
sek.), jeśli odczyt jest niższy niż 37,5°C (99,4°F), 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub wyższy niż 37,5°C
(99,4°F), błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie sygnały dźwiękowe,
pamięć: automatyczna prezentacja ostatniego pomiaru - 30 odczytów wywoływanych z pamięci z datą i godziną pomiaru,
podświetlenie: po włączeniu przyrządu na 4 sekundy uaktywnia się Zielone podświetlenie, po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym
niż 37,5 °C (99,4 °F) na 5 sekund uaktywnia się Zielone podświetlenie, po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż
37,5°C (99,4°F) na 5 sekund uaktywnia się czerwone podświetlenie.
automatyczne wyłączanie się: Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru.
bateria: 2 x bateria AAA 1,5V.

**Uwagi:**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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